
 

 

 
 مفتاح املصطلح

 [ طريقة سهلة لفهم املصطلح] 
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 مفتاح املصطلح  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ه الحمد هلل والصالة والسالم علٰى رسوله وآله  ،وصحب

 أما بعد:  

فهذه بعض مسائل المصطلح، سهلة الفهم، ميسرة األسلوب، كتبتها لتكون 

 مفتاًحا لعلم المصطلح. 

واهلل أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن ييسر نشره والنفع به، إنه ولي ذلك 

 والقادر عليه. 

 وكتبه
 أبو عبد اهلل املصنعي

 هـ5271/ رمضان/ عام 72، دار الحديث بمعبر
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 أمهية علم املصطلح

إن علم المصطلح يعترب مفتاًحا لعلم الحديث الذي هو أصل العلوم بعد 

القرآن الكريم، وهذا العلم شريف المكانة، عظيم القدر، ال يستغني عنه طالب 

العلم؛ وذلك ألنه بحاجة إلٰى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه؛ ليعمل ويعتقد 

، وال ُبدَّ له من معرفة القواعد التي هبا يتو صل إلٰى ذلك، أال وهي قواعد بما صحَّ

 المصطلح. 

ا؛ ألهنا وسيلة إلٰى أمر عظيم ومهم. إذن:   فقواعد المصطلح مهمة جدًّ

* * * * 

 احلديث الصحيح

 ما اتصل سنده بالرواة الثقات وسلم من العلة. تعريفه:  -

 : إذن فشروط الحديث حتى يكون صحيًحا -

 اتصال السند بحيث يسمع كل راٍو من شيخه.  -5

 هو العدل الضابط لحديثه.  والثقة:أن رواته ثقات،  -7

أن يسلم من العلة التي تقدح يف رتبته أو صحته. كما سيأيت بيانه يف باب  -3

 المعلل والشاذ. 

 



 مفتاح العلوم الشرعية 7 
 

 

: حدثنا أبو اليمان رحمه اهلل تعالى (. قال البخاريثال الحديث الصحيحم)

أخربين سالم بن عبد  -عن الزهري )ثقة حافظ(  -أخربنا شعيب )ثقة(  -)ثقة( 

َما »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه )صحابي(. قال: سمعت الرسول  -اهلل بن عمر )ثقة(  إِنَّ

: سنده معدود يف قال الحافظ ابن حجر«. النَّاُس َكإِِبٍل ِماَئٍة، ََل َتِجُد ِفيَها َراِحَلة  

 «. الفتح( »333/ 11األسانيد )أصح 

* * * * 

 الرواة الذين حديثهم صحيح

 -ثقة ثبت  -ثقة مأمون  -ثقة صدوق  -ثقة رضي  -)ثقة هم من ِقيل فيهم: 

أثبت  -إليه المنتهٰى يف الحديث  -ثقة حافظ حجة  -ثقة ثقة  -ثقة حافظ 

 الناس(... ونحو ذلك. 

* * * * 

 أصح الكتب

 : ثم موطأ  -ثم صحيح مسلم  -صحيح البخاري أصح كتب الحديث

رحمه اهلل ثم الجامع الصحيح مما ليس يف الصحيحين لشيخنا مقبل  -مالك 

 ... ثم سائر كتبه. رحمه اهلل تعالىثم السلسلة الصحيحة لإلمام األلباين   -تعالى 

* * * * 
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 احلديث احلسن 

 وسلم من العلة.  (1)ما اتصل سنده بالرواة الذين حديثهم حسنتعريفه:  -

فشروط الحسن هي شروط الصحيح، إال أن رواة الحسن أو بعضهم  -

 أنزل درجة من رواة الصحيح من حيث اإلتقان لحديثهم. 

* * * * 

 الرواة الذين حديثهم حسن

 -حسن الحديث  -ليس به بأس  -ال بأس به  -)صدوق هم من ِقيل فيهم: 

 -صدوق ربما وهم  -مستقيم األمر يف الحديث  -صدوق صحيح الكتاب 

 صدوق له أخطاء... ونحو ذلك(. 

* * * * 

 مثال احلديث احلسن

عالىقال أبو داود  عن عبد اهلل بن  -حدثنا ابن الجراح )ثقة( : رحمه اهلل ت

عن عبد العزيز بن مروان )ثقة(.  -عن موسٰى بن علي )صدوق(  -يزيد )ثقة( 

َشرُّ َما »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت أبا هريرة  )صحابي( يقول: سمعت رسول اهلل 

                                                           
 أو بعضهم حسن والبعض اآلخر صحيح, فاحلكم يتبع األدنى يف السند. ( 1)
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ُجِل ُشحٌّ َهالٌِع، َو ُجْبٌن َخالِعٌ   . : هذا حديث حسن$قال الشيخ مقبل «. ِفي الرَّ

ال ُيشرتط أن يكون جميع الرواة يف رتبة الحسن، بل لو كانوا ثقات تنبيه: 

حكم علٰى الحديث بالحسن دون  -ووجد يف السند راٍو واحٌد يف رتبة الحسن 

 الصحة. 

* * * * 

 إذا تعددت طرق احلسن

ي الحديث صحيًحا لغيره.   إذا تعددت األسانيد الحسنة ُسمِّ

: حدثنا الحسن، حدثني عبد الرحمن تعالى $قال الرتمذي مثال ذلك: 

المحاربي، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  قال: قال رسول 

ُهْم َمْن َيُجوُز َذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأَقلُّ ْبِعيَن، َو ٰى السَّ يَن إَِل تِّ ِي َما َبْيَن السِّ ت إسناد «. َأْعَماُر ُأمَّ

 حسن. 

حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، أخربين محمد بن ربيعة، عن  وقال:

كامل أبي العالء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوه. وهذا إسناد حسن 

 فيرتقي الحديث إلٰى صحيح لغيره. 

* * * * 
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 احلديث الضعيف 

 هو الذي لم تتوفر فيه شروط الحسن أو الصحيح. تعريفه:  -

فيكون  -فإذا فقد الحديث الشروط المذكورة سابًقا من اتصال السند  -

... إلخ، فإنه يحكم عليه بالضعف.   منقطًعا، أو كان رواته ضعفاء، أو كان معالًّ

* * * * 

 أقسام الضعيف

 ضعف خفيف، وضعف شديد. الضعيف قسمان: 

 ما َينجرب ضعفه بالمتابعات والشواهد، وهو أنواع: ومرادنا بالضعف الخفيف هو: 

 المدلس.  -7   المرسل.  -5

 َضْعُف راِويه يسيًرا.  -2   المنقطع.  -3

ا:  واع أيض   والضعيف الشديد أن

 الشاذ.  -3 المضطرب.  -7  المعضل.  -5

 المنكر.  -6شدة ضعف راويه.  -1  الموضوع.  -2

 المدرج.  -2

 وسيأيت تفاصيل كل نوع يف باب مستقل إن شاء اهلل تعالٰى.  
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 المتابعات والشواهد

ه:  -5 عن صحابي واحد، والمتن واحد، مثل حديث المتابعات للسند نفس

 .بق يف باب )إذا تعددت طرق الحسن(أبي هريرة السا

 ما كان شاهده عن صحابي آخر، والمتن واحد. والشواهد: 

* * * * 

 اخلفيفحكم الضعف 

حكمه أنه متٰى كثرت طرقه صار حسنًا لغيره، واحتج به يف العقائد والفقه 

 وغيرهما من أمور الشريعة. 

فلو جاء الحديث بسندين مرسلين، أو أحدهما مرسل واآلخر يف راويه 

 ارتقٰى الحديث إلٰى حسٍن لغيره.  -ضعٌف خفيف... وما أشبه ذلك 

: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حيوة بن تعالى $قال اإلمام أحمد مثال: 

شريح، أخربين بكر بن عمرو، سمع عبد اهلل بن هبيرة يقول: سمعت أبا تميم 

ُلوَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: سمعت عمر بن الخطاب  سمع رسول اهلل  ُكْم َتَتَوكَّ َلْو َأنَّ

ِلِه   َحقَّ َتَوكُّ
ِ
اَلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّْيَر َتْغُد َعَلٰى اهلل ا َوَتُروُح بِطَان  هذا «. و ِخَماص 

اإلسناد ضعيف؛ لضعف بكر بن عمرو الراوي عن عبد اهلل بن هبيرة، لكن 

للحديث متابعة عند أحمد أيًضا، قال: حدثنا حجاج، أنبأنا ابن لهيعة عن عبد 

اهلل به هبيرة، سمع أبا تميم عن عمر فذكر الحديث. وهذا اإلسناد ضعيف؛ 
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 ن الحديث يرتقي باإلسنادين إلٰى الحسن لغيره. لضعف ابن لهيعة، لك 

إذا كان اإلسناد ضعيًفا ولم يوجد له شاهد عن صحابي آخر أو متابعة تنبيه: 

 فإن الحديث يبقٰى يف َحيِّز الضعف وال يحتجُّ به.  -للسند نفسه 

: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد اهلل بن وهب، عن $قال الرتمذي مثال: 

إَِذا َرَأْيُتُم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالهيثم، عن أبي سعيد الخدري  عن النبي دراج، عن أبي 

يَمانِ  ُجَل َيْعَتاُد اْلَمَساِجَد َفاْشَهُدوا َلُه ِباْْلِ دراج هذا ضعيف، وليس «. الرَّ

 للحديث ما يقويه، فالحديث ضعيف ال يحتج به. 

 اهلل صلى النبي َعن ، هريرة أبي َعن ، أبيه َعن ، سعد بن إبرهيم: وحديث

 .الطير أفئدة مثل أقوام الجنة يدخل:  وسلم وآله عليه

تعالى:   أبي َعن ، سعد بن إبراهيم َعن ، والمحفوظقال الدراقطني رحمه اهلل 

. ا.هـ ، وقال الشيخ ربيع المدخلي رفع اهلل قدره: لم أجد له ُمْرَسال   ، سلمة

. ا  شاهد 

* * * *
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 الرواة الذين ضعفهم خفيف
يف  -مقارب الحديث  -سيئ الحفظ  -لين  -)فيه ضعف هم من قيل فيهم: 

 -تعرف وتنكر  -ليس بالقوي  -مجهول العين  -مجهول الحال  -حديثه شيء 

 له مناكير...( وما أشبه ذلك.  -شيخ  -صالح  -ال يحتج به 

* * * * 

 حكم الضعف الشديد

حكمه أنه ال ينجرب ولو تعددت طرقه وكثرت؛ لشدة ضعفه، وال يحتج به، 

 وال يجوز ذكره حتٰى يف الوعظ والرقائق. 

: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا مسعر بن تعالى $قال الطرباين مثاله: 

الحجاج الهندي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث األعور، عن 

بِي َعَلٰى َمْن َظَلَم َمْن َلْم َيِجْد »: ملسو هيلع هللا ىلصعلي  قال: قال رسول اهلل  َقاَل اهللُ: َأَشدُّ َغَض

ا َغْيِري  الحارث األعور كذاب، فالحديث شديد الضعف. «. َناِصر 

* * * * 
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 الرواة الذين ضعفهم شديد 

 -واٍه  -تالف  -مرتوك  -هالك  -دجال  -)كذاب هم من قيل فيهم: 

ا  ، منكر الحديث -ذاهب الحديث  - ليس بثقة -متهم  -ساقط  -ضعيف جدًّ

 ...( ونحو ذلك. عدل، يكذب، يضع الحديث، يسرق الحديث،  بين يدي

* * * * 

 احلديث املرفوع

 من قوٍل أو فعٍل، أو صفٍة، أو تقريٍر.  ملسو هيلع هللا ىلصما أضيف إلٰى النبي تعريفه: 

وقد يكون صحيًحا أو حسنًا، كما يف حديث ابن عمر وعمر الذي تقدم، 

 وقد يكون ضعيًفا، كما يف حديث سعيد وعلي المتقدم أيًضا. 

 »حديث المغيرة: ومثال المرفوع الفعلي: 
ِ
ْيه ملسو هيلع هللا ىلصَمَسَح َرُسوُل اهلل  «. َعَلٰى ُخفَّ

 »حديث أنس: ومثال المرفوع الوصفي: 
ُّ

َليَْس بِالطَِّويِل َواَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

 «. بِاْلَقِصيرِ 

ٌء َينَْهٰى َعنُْه َلَنَهاَنا َعنُْه »ومثال التقريري: 
ْ

ُكنَّا َنْعِزُل َوالُقْرآُن َينِْزُل، َفَلْو َكاَن َشي

 متفق عليه عن جابر. «. اْلُقْرآنُ 

* * * * 
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 احلديث املوقوف

 هو ما أضيف إلٰى الصحابة  من قوٍل أو فعٍل. تعريفه: 

 قال عمر : كفٰى بالمرء كذًبا أن يحدث بكل ما سمع. مثال القول: 

 كان عمر يضرب الناس علٰى الركعتين بعد العصر. ومثال الفعل: 

* * * * 

 احلديث املسند

 . ملسو هيلع هللا ىلصما اتصل سنده إلٰى النبي تعريفه: 

فهو متصل مرفوع، خرج باالتصال المنقطع والمرسل، وخرج بالمرفوع 

 الموقوف. 

وقد يكون صحيًحا كما يف حديث ابن عمر السابق، وقد يكون ضعيًفا كما 

 يف حديثي أبي سعيد وعلي السابقين أيًضا. 

* * * * 

 احلديث املرسل

 .دون ذكر الواسطة ملسو هيلع هللا ىلصما أضافه التابعي إلٰى النبي تعريفه: 

 والتابعي: هو من لقي الصحابة مؤمنًا ومات علٰى ذلك.  

 ،ملسو هيلع هللا ىلصكأن يروي سعيد بن المسيب عن النبي مثاله: 
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 . ملسو هيلع هللا ىلصومثاله أن يروي قتادة عن النبي   

 هنٰى عن المزابنة. فهذا مرسل.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روٰى سعيد بن المسيب أن النبي 

حكمه أنه ضعيف عند جماهير المحدثين، لكنه صالح إن حكم المرسل: 

ح سنده لالستشهاد به وتقويته بمثله أو بما ضعفه خفيف، كما سبق لك يف ص

 باب الضعف الخفيف.

* * * * 

 احلديث املنقطع

 ما سقط من أثناء سنده راٍو فأكثر ليس علٰى التوالي. تعريفه: 

المرسل؛ ألنه سقط منه من آخر سنده، وخرج « أثناء سنده»فخرج بقولنا: 

 المعلق وهو ما كان السقط من أول السند منه. 

المعضل؛ ألن السقط فيه علٰى التوالي « ليس علٰى التوالي»وخرج بقولنا: 

 كما سيأيت. 

قال أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنا عقيل، عن ابن مثال المنقطع: 

من قال للصبي: تعال هاك. ثم لم يعطه، فهي »رة رفعه: شهاب، عن أبي هري

 ورواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة فلم يسمع منه. «. كذبة

حكم المنقطع أنه ضعيف ال يحتج به، إال أن يوجد له ما يقويه من حكمه: 

الشواهد كالمرسل، أو المدلس، أو الضعف الخفيف يف راويه... إلخ. وهذا ما 
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 . على قول قطاع، فإن تكرر فهو شديد الضعفلم يتكرر االن

* * * * 

 احلديث املعضل

 ما سقط من أثناء سنده اثنان أو أكثر علٰى التوالي. تعريفه: 

 وسمي معضاًل؛ ألنه ال ينجرب فضعفه شديد. 

ما روٰى البيهقي يف الدالئل من طريق أبي خليفة عن ابن عائشة قال: مثال: 

المدينة جعل النساء والصبيان يقولون: طلع البدر علينا...  ملسو هيلع هللا ىلصلما قدم الرسول »

 إلخ. 

هذا إسناد ضعيف وإسناده معضل سقط من إسنادة  :$قال الشيخ األلباين 

 (.63/ 1) «الضعيفة»ثالثة رواة أو أكثر، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد 

* * * * 

 احلديث املدلس

 ما لم يسمع.تعريفه: أن يوهم الراوي سماع التدليس: 

 فما حصل فيه قصد اإليهام، فهو من باب التدليس، وهو قسمان: 

تدليس اإلسناد: وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما األول: 

 لم يسمع منه بصيغة توهم سماعه منه. 
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 أبو إسحاق السبيعي عن الرباء. مثاله:  

عن الرباء أن  حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق،: $قال أبو داود الطيالسي 

 أتٰى علٰى قوم قد جلسوا يف الطريق...( وذكر الحديث.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق هذا الحديث من الرباء. اهـ. قال الترمذي: 

فأبو إسحاق قد سمع من الرباء وروايته يف الصحيح، لكن هذا الحديث 

 دلسه عنه ولم يسمعه. 

وحكم رواية المدلس الضعيف حتٰى يوجد ما يقويه علٰى تفاصيل يف 

 «. طبقات المدلسين»يف كتابه  $المسألة ذكرها ابن حجر 

تدليس الشيوخ: وهو أن يسمي شيخه أو يصفه بما ال ُيعرف به النوع الثاين: 

 عند المحدثين موهًما أنه غيره. 

وهب األسدي، عن نافع، عن مارواه بقية بن الوليد، قال: حدثني أبو مثاله: 

قال أبو حاتم: «. ال تحسدوا إسالم المرء حتٰى تعرفوا عقدة رأيه»ابن عمر رفعه: 

يف هذا الحديث: َأْمٌر َقلَّ من يفهمه، روٰى هذا الحديث عبيد اهلل العمري، عن 

إسحاق بن أبي فروة، عن نافع به. فعبيد اهلل العمري كنيته أبو وهب وهو من بني 

 ه بقية، ونسبه إلٰى بني أسد كي ال يعرف. اهـ. أسد فكنا

* * * * 
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 احلديث املضطرب

ما روي علٰى أوجه مختلفة متساوية يف القوة، مخرجها واحد وال تعريفه: 

 يمكن الرتجيح أو الجمع بينها. 

 .واالضطراب ضعف شديد -

َبْتنِي ُهوٌد َوَأَخَواُتَها»حديث أبي إسحاق السبيعي... مثاله:  روي علٰى « َشيَّ

عشرة أوجه، منهم من رواه عنه مرساًل، ومنهم من رواه عنه موقوًفا، ومنهم من 

رواه عنه موصواًل، ومنهم من رواه عنه فجعله من مسند أبي بكر، ومنهم من 

جعله عن أنس، ومنهم من جعله عنه عن عائشة أو نحو ذلك... إلخ. فحكم 

 الدارقطني عليه باالضطراب. 

* * * * 

 الشاذ احلديث

 مخالفة الراوي لمن هو أقوٰى منه فيما خالف. تعريفه: 

والشذوذ خطٌأ محٌض، فهو هبذا االعتبار شديد الضعف، وهو قسمان: 

 شذوذ يف السند، وشذوذ يف المتن. 

ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، مثال شذوذ السند: 

ه، فجعل ترعد فرائصه فقال: رجل فكلم ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي مسعود  قال: أتٰى النبي 
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ْلَقِديَد »  َأَنا اْبُن اْمَرَأٍة َكاَنْت َتْأُكُل ا َما  ْن َعَلْيَك، إِنَّ  «. َهوِّ

كذا رواه إسماعيل مسنًدا وخالف جماعة رووه مرساًل، وهم: زهير، وابن 

 عيينة، ويحيٰى القطان، وابن نمير، وغيرهم كلهم عن قيس مرساًل. 

؛ ألنه خالف َمْن ُهْم أقوٰى منه وهم الجماعة.   فحديث إسماعيل شاذٌّ

ما رواه أبو عبيدة الحداد، عن عاصم، عن أبيه، عن ابن ومثال شذوذ المتن: 

كذا رواه أبو «. أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده ملسو هيلع هللا ىلصهنٰى النبي »عمر قال: 

ع وأبو نعيم وغيرهم عن عبيدة، وقد رواه أبو الوليد الطيالسي وابن عيينة ووكي

فدل ذلك علٰى «. أو يبيت وحده»عاصم عن أبيه عن ابن عمر... ولم يذكروا: 

 وهم أبي عبيدة يف هذه الزيادة وأهنا شاذٌة. 

* * * * 

 احلديث املنكر

 هو الذي خالف راويه المعروف لدٰى المحدثين. تعريفه: 

فإذا روٰى الراوي الذي يف حفظه شيء أو الضعيف حديًثا وجاء يف سنده أو 

 فهو المنكر.  -متنه بما ينكره المحدثون وال يعرفونه 

ما رواه أبو قيس األدوي عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة مثاله: 

قال ابن مهدي: هذا حديث : قال البيهقي«. علٰى نعليه ملسو هيلع هللا ىلصمسح النبي »قال: 

 ر. منك
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وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي ال يحدث هبذا الحديث؛ ألن 

 اهـ. «. مسح علٰى خفيه»المعروف عن المغيرة 

حديثه منكٌر كما صرح  وقد يحكم علٰى الراوي الذي ينفرد بالغرائب بأنَّ 

 .مسلم بذلك

: ما رواه النسائي من طريق أبي زكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ومثاله 

قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به «. كلوا البلح بالتمر»عن عائشة مرفوًعا: 

 أبو زكير... غير أنه لم يبلغ من يحتمل تفرده. اهـ. 

 احلديث املدرج

 منه.  أن يهم الراوي فيدخل يف سند الحديث أو متنه ما ليستعريفه: 

، وهو خطأ محٌض وضعفه شديٌد.   وهو من باب الشاذِّ والمعلِّ

زيادة راٍو يف السند: كما رواه الثوري عن واصل األحدب مثاله يف السند: 

ومنصور، عن األعمش، عن عمرو بن شرحبيل، عن أبي وائل، عن ابن مسعود 

س له ولي« عمرو بن شرحبيل»فزاد فيه سفيان. «. أي الذنب أعظم؟»بحديث: 

ذكر يف رواية واصل. إنما ذكر يف رواية منصور، وهكذا يدخل يف المدرج دخول 

 سند يف سنده. 

 ملسو هيلع هللا ىلصما رواه نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي ومثال مدرج المتن: 

ِليَن ِمْن آَثاِر اْلُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع »قال:  ا ُمَحجَّ تِي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّ إِنَّ ُأمَّ
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َتُه َفْلَيْفَعْل   كذا رواه نعيم، ورواه غير واحٍد عن أبي هريرة،  «.ِمنُْكْم َأْن ُيطِيَل ُغرَّ

 وفيه: قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم... إلخ. 

 اإلدراج يف أول الحديث أو وسطه أيًضا كما يكون يف آخره. وقد يكون 

* * * * 

 احلديث املعلل

هو الحديث الذي ظاهره السالمة، اطلع فيه بعد النظر علٰى قادح تعريفه: 

 يوجب ضعفه. 

ما تقدم يف باب الشاذ والمدرج والمضطرب والمدلس، فهذه ومثال ذلك: 

بالنظر وجمع طرق الحديث، واقرأ ما قاله كلها العلل الخفية التي ال تعرف إال 

أبو حاتم يف حديثه بقية الذي تقدم يف باب تدليس الشيوخ، حيث قال: يف هذا 

 الحديث أمٌر َقلَّ من يفهمه... اهـ.

فالعلل من غوامض العلم التي تحتاج إلٰى تضلع وبحث ومطالع لكتب 

 العلل. 

* * * * 
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 احلديث املوضوع

 . ملسو هيلع هللا ىلصكذوب علٰى النبي هو الحديث المتعريفه: 

وغالًبا ما يصدر عن الكذابين والمرتوكين والجهال وأحياًنا عن الزنادقة، 

 «. إن سفينة نوح طافت حول الكعبة سبعة أشواط»فمن الموضوعات حديث: 

 خير البشر، فمن أبٰى فقد كفر»وحديث: 
ٌّ

العدس قدس »وحديث: «. علي

وهناك كتب كثيرة تخصصت يف جمع الموضوعات «. علٰى لسان سبعين نبي

 فدونكها. 

* * * * 

 اخلامتة

تم بحمد اهلل وتوفيقه هذه الدروس المسهلة، التي أسأل اهلل أن يجعل فيها 

نفًعا لكاتبها وقارئها، وأن يتقبلها، ويعفو عن الزلل، وأسأله أن يرزقني 

 اإلخالص وحسن الختام. 

 ثم إين أنصح من أراد أن يبرز يف علم المصطلح بأمور: * 

 . عز وجلاإلخالص هلل األول: 

 يث وأهل الحديث، فال خير فيمن يبغض الحديث وأهله. حب الحدالثاين: 

أن يتلقٰى العلم عن أهله المعروفين بصحة المعتقد وسالمة المنهج الثالث: 
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 وحسن المقصد، وكذلك المعروفين بتلقي العلم عن العلماء ال عن الصحف.  

 .مصطلح فيبدأ باألسهل، ثم األعلٰى أن يتدرج يف دراسة الالرابع: 

ثم  ،«النزهة»ثم للذهبي « ظةالموقِ »ثم ، «البيقونية: »يف بالدناوترتيبها  

 . وغيرها «علل الرتمذي»، ثم «التدريب»

 إتقان الدروس، وعدم االنتقال من الكتاب إال بعد فهمه. الخامس: 

« علوم الحديث»، و«التقييد»المطالعة يف كتب المصطلح، كـ السادس: 

لمعاذ أبي طارق، « والمتابعاتالشواهد »للحافظ، و« النكت»للحاكم، و

 وغيرها. 

، فيقرأ يف السابع:  علل ابن أبي "المطالعة يف كتب العلل، وهذا أمٌر مهمٌّ

 وغيرها. ، مجلًدا أو أكثر  :علل الدارقطني" ، و"علل أحمد" ، و"حاتم

التلخيص »القراءة يف كتب التخريج، ككتب العالمة األلباين، وهكذا الثامن: 

 ونحوها. «نصب الراية»، و«الحبير

التطبيق العملي للبحث، والحكم علٰى األحاديث وتحقيقها، التاسع: 

 وتطبيق القواعد العلمية عليها. 

 واهلل الموفق

 وكتبه

 أبو عبد اهلل المصنعي

 هـ 5271شوال ، معبر –اليمن 

 


